Thema 1 Samen Fit
Gezonde leefstijl en
leefomgeving

Ki Running: is een ontspannen
manier van (hard)lopen. De
dagelijkse Ki-mile kost een kwartier
tijd en zorgt voor een fit en getraind
lichaam en een positieve geest. Dit
is gebaseerd op basishouding,
looptechniek en energieflow: niet
gerealiseerd. Het idee was niet
concreet en slechts als suggestie
ingediend bij de gemeente, zonder
contactpersoon die mede kartrekker
zou willen zijn.

Thema Ruimte voor sport
en bewegen

-

Fitnesstoestellen ouderen
Heyackerstraat: nog niet
gerealiseerd. Bij komende
ontwikkeling Heijackerstraat
bekijken we opnieuw de
speel en beweegbehoefte.

-

NK Stoepranden: heeft
eenmalig plaatsgevonden.

-

Outdoor Beach handbal /
volleybal: niet gerealiseerd,
locatie Dijckerhof bleek niet
passend en de mate van
gebruik was twijfelachtig.

-

Trimbaan omgeving sporthal
/ zwembad: QR route
gerealiseerd: particulier
initiatief met bijdrage
gemeente.

-

Sporttoestellen oppe brik
gerealiseerd

-

Kwiek route gerealiseerd

-

Verduurzaming Bronshout,
Dijckerhof en Solberg
gerealiseerd

Terugblik: ambities sportbeleid januari 2019 en
tussentijds gerealiseerde activiteiten

Thema 2 Wij leren
bewegen

-

Sporten en bewegen voor
kinderen tussen 16:00 –
18:00 uur in samenwerking
met verenigingen en
onderwijs = gerealiseerd

-

Gezonde school Gres:
vignet sport en bewegen
gehaald. Grescollege zet nu
in op andere gezonde school
thema’s zoals
voedseleducatie = in
uitvoering

-

Talententoer gerealiseerd

-

Vakleerkacht
bewegingsonderwijs
gerealiseerd

-

MQscan gerealiseerd

Thema 5 Samen met
verenigingen en
sportaanbieder

-

Doorontwikkelen Dijckerhof
tot multifunctionele
accommodatie: gestart
Padel: vereniging is hierover
in gesprek met leden en
gemeente: in gesprek
Verlichting hoofdveld
Solberg: Gerealiseerd

Thema 3 Iedereen kan
sporten

Beweegpas: zorgaanbieder verwijst
mensen door naar een
beweegcoördinator. De
beweegcoördinator zorgt voor een
warme overdracht tussen
zorgaanbieder en beweegaanbod en
slecht drempels die mensen ervaren
om te bewegen. Niet gerealiseerd.
Kwam dicht in buurt van welzijn op
recept en COOL. Beide wel
gerealiseerd.
welzijn op recept ( beweegpas maar
dan breder) en COOL. ( bewegen als
recept bij gezondheidsklachten en bij
mensen waarvoor beweegdrempel
hoog is). Wel gerealiseerd:

Thema 6 Sport en
evenementen

LCW Kids en obstacle run:
gerealiseerd

